
יש לך פרויקט IT מורכב על הכוונת?
Energy Team תוביל אותו עבורך עד למטרה!

פרויקט IT קריטי עומד להתרחש בארגונך והשאלות הרבות ודאי לא מפסיקות להציף אותך:
* איך לא ליפול בסטטיסטיקה של אי עמידה בזמן, בתכולה ובתקציב?

* איך לא מאפשרים לפוליטיקה הארגונית ולאינטרסים המנוגדים להטביע את הפרויקט?
* איך מניעים את כלל הגורמים הרלוונטים לתת את ה- 200% כדי שהפרויקט יצליח?

תשובה אחת כבר יש לך - פרויקט מורכב מסוג זה צריך להיות מנוהל בצורה חלקה ויעילה, על פי לוחות 
הזמנים שנקבעו, בעלות מינימלית ובאופן שלא ישפיע על לקוחותיך. ארגון בעל מוניטין, כמו הארגון שלך, 

לא יכול להרשות לעצמו חריגה ממסגרת הזמן והתקציב.

קח אוויר, כאן אנחנו נכנסים לפעולה בעזרת מתודולוגיה ייחודית שפיתחנו

Energy - השיטה שלנו - מתבססת על הקשר שלנו איתך ועל אמונתנו באנשים שלך, בכוחם 
להניע תהליכים ובחשיבות התכנון המוקדם. כשהאנשים שלנו פוגשים בפרויקט, הם קודם כל 

מבינים שהפרויקט נערך בקונטקסט ארגוני ומכאן שמשקיעים בלהבין את הארגון – אנשי 
המפתח, מערכות היחסים, ה- Subtext והפוליטיקה הארגונית, לאחר מכן הם מתאימים לארגון 

מתודולוגיית ניהול ייעודית לו.

Team - הצוות שלנו - לאחר חודשים של מחקר, שבועות של ניסויים ושעות של תרגול, הצלחנו 
לבודד את הגן הגורם למנהלי הפרויקטים שלנו להיות מלאי אנרגיה באופן תמידי. שיבטנו אחד, 

ועוד אחד ועוד אחד, עד שיצרנו את סיירת Energy Team, צוות מנהלי הפרויקטים הדינמי 
והנמרץ ביותר בעולם. אנשי הסיירת שלנו אשר נבחרו בקפידה, הינם אנשי המקצוע מהטובים 

ביותר, המונעים על ידי נחישות, מוטיבציה והתמקדות במטרה וניחנים בחושים חדים לתכנון 
וניהול פרויקטים ותהליכים.

אחריות מלאה שלנו, לראש שקט שלך
אנו נקצה לפרויקט צוות ייעודי, עתיר ניסיון בניהול פרויקטי IT, אשר ישמש כיד ימינך, 

ינהל עבורך את הפרויקט וייקח אחריות על ביצוע כל העבודה הכרוכה בו מקצה לקצה. 

1. מיפוי הצרכים והדרישות העסקיות מהפתרון הטכנולוגי.
2. הגדרת מסגרת הפרויקט בהיבטי תקציב, לו"ז ותכולה.

3. ניתוח מנעד החלופות הטכנולוגיות לפתרון, לרבות מודל כלכלי. 
4. כתיבת מכרזים וליווי בבחירת הספק/ים הנבחרים, אם נדרש.

5. הכנת תוכנית פעולה מפורטת.
6. הכנת ועדות היגוי עתיות ודיוני סטטוס שבועיים/יומיים בהתאם לצורך.

7. ניהול כלל המשימות ובקרת ביצוע אל מול הגורמים הרלבנטיים.
8. סינכרון ואינטגרציה בין כלל הגופים ובעלי התפקידים השונים האמונים 

על ביצוע הפרויקט ובקרה צמודה של ביצוע כל יעד ויעד בפרויקט.
9. עדכון תפיסת התפעול ותהליכי העבודה בהתאם לפרויקט.

10. ניהול סיכונים יסודי ומעמיק לאורך כל חיי הפרויקט.

ניהול 
פרויקטים



IT הייחוד בניהול פרויקטי תשתיות

ניהול פרויקט תשתיות IT שונה מניהול פרויקט רגיל: 

1. בגלל ההצלחה המוכחת בפרויקטים מורכבים ביותר – שאל אותנו עליהם...
2. בגלל הידע - נתפור עבורך פתרון אולטימטיבי מקצה לקצה.

3. בגלל ההיכרות המעמיקה עם עולם התוכן הטכנולוגי והתשתיתי.
4. בגלל ניסיון רב השנים בתחום ניהול פרויקטי תשתיות והערכת תשתיות.

5. בגלל צוות מומחים המשלב ניסיון טכנולוגי, ידע רב בניהול תהליכים ארגוניים 
ויכולת בחינה מקיפה של כל ממדי הארגון.

למה כדאי לבחור בנו?
כי אנו רעבים לאתגרים ומוכוונים להיות הזרוע הביצועית שלך בפרויקט

* מנעד הוצאות רחב – דרוש זיקוק הצרכים שהם MUST עבור הפרויקט.

* מערער את שגרת ה-IT בארגון – ברמת התשתיות, ברמת האפליקציות הנסמכות עליהן 
וברמת ההפרעה למשתמשים.

* דורש תשומת לב ניהולית רבה – ברמת ה-IT ובכלל.

* מוטיב סיכון גבוה – תנודתיות בין צל"ש לטר"ש.

* הזדמנויות רבות לשינויים טכנולוגיים "על הדרך" – דורש ניצול מחושב של הזדמנויות 
לצד משמעת תקציבית. 

* ספקים רבים המעורבים בתכנון ובביצוע.

* שינוי חשיבה בצורת העבודה ובפעילות הליבה של הארגון והשפעה מכרעת של טיב 
התכנון על התאמת הפתרון והיעילות הכלכלית. 

.IT -בעלת ידע וניסיון עשיר בניהול פרויקטים רחבי היקף בעולם תשתיות ה Energy Team חברת

!Energy Team -כשפרויקט מורכב על הכוונת, אתה כבר יודע, זה הזמן לקרוא ל


